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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλών του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής που 
αφορούν πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών 
 
Σύμφωνα με την παρ. 2  του άρθρ. 174 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-06-2006):  

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου. " 

           Στην προκειμένη περίπτωση με την υπ’ αριθ. πρωτ. 327/12-04-2017 
απόφαση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης έγινε δεκτή η με αριθ. πρωτ. 
327/07-02-2017 αίτηση του κ. Σαββίδη Νεκτάριου του Δημητρίου ως 
αντιπροσώπου του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής  και σύμφωνα με την αρ. 3435720 
Βεβαίωση περαίωσης  στο  Ν. 4178/13 που προσκόμισε, ακύρωσε τους κάτωθι 
χρηματικούς καταλόγους που αφορούν την αρ. 30/00 έκθεση αυτοψίας στο όνομα 
"Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής" με ΑΦΜ 099453548, συνολικού ποσού 6.797,84 €. Πιο 
συγκεκριμένα ακύρωσε:  
Μέρος του Χ.Κ. 042/01 ποσού 2.453,39 €, μέρος του Χ.Κ. 039/02 ποσού 326,85 €, 
μέρος του Χ.Κ. 156/03 ποσού 372,60 €, μέρος του Χ.Κ. 186/04 ποσού 425,00 €, 
μέρος του Χ.Κ. 215/05 ποσού 433,00 €, μέρος του Χ.Κ. 258/06 ποσού 442,00 €, 
μέρος του Χ.Κ.   279/07 ποσού 451,00 €, μέρος του Χ.Κ. 006/08 ποσού 460,00 €, 
μέρος του Χ.Κ.   008/09 ποσού 469,00 €, μέρος του Χ.Κ. 08/10 ποσού 478,00 € και 
μέρος του Χ.Κ.   010/11 ποσού 487,00 €.  

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. Ε του Ν. 4178/13, για τις αυθαίρετες 
κατασκευές της κατηγορίας 5 «αναστέλλεται για τριάντα χρόνια η επιβολή 
κυρώσεων».  

Άρα, το πρόστιμο διατήρησης σταματάει και ο φάκελος της αρ. 30/00 έκθεσης 
αυτοψίας της Υ. ΔΟΜ. Βέροιας τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας.  

Συνεπώς πρέπει να διαγραφεί η οφειλή συνολικού ποσού 6.797,84 € του 
παραπάνω υπόχρεου "Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής" με ΑΦΜ 099453548 λόγω 
ακύρωσης μέρους των ανωτέρω χρηματικών καταλόγων.  
        Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.  
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